
    

Leverantör: 
ByggVärmeMaskiner AB  
Box 120 14   Besöksadress: Telefon:  Telefax:  Reg. nr 
402 41 Göteborg  Källegårdsvägen 1 +46 31 41 30 70 +46 31 41 59 60 SE556434728301 
   
 

Göteborg 2017-02-17 
 
Tjänst : Säljare 
Tillträde : Enligt överenskommelse 
 
 
BVM AB är ett privatägt försäljningsaktiebolag med ett flertal agenturer för främst tyska maskintillverkare 
inom området Klimat och Lyft. BVM AB har kontor och lager i Göteborg, vi samarbetar med kunder 
från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.  
Företaget är väl inarbetat på marknaden efter nära 40 års verksamhet. 
Vi har en djupt rotad kultur av ingående kunskaper i de produkter vi erbjuder, både ur ett tekniskt perspektiv 
och också ur ett användarperspektiv. 
 
Arbetsplats: 
Försäljningskontor Mälardalen/Stockholm 
 
Arbetsuppgifter: 
Försäljningsarbete med primär inriktning på sortiment Lyftutrustning. 
Kundrådgivning avseende användning av våra produkter och teknisk vägledning. 
Deltagande på mässor. 
Arbetet sker via telefon/mejl men också besök hos kund inom Sverige. 
Vid behov skall du vara kapabel att bistå kund vid t.ex. montage varvid tunga lyft kan uppstå. 
Primärt geografiskt arbetsområde Östra Svealand, Västra Svealand, Nedre- och Övre Norrland. 
 
Intern utbildning: 
Erforderlig utbildning på våra produkter erbjuds inom bolaget och hos leverantör. 
 
Önskade erfarenheter och utbildningskrav: 
Körkort lägst klass B, klass BE är meriterande. 
Utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift. 
Goda kunskaper i marknadsföring, engelska i tal och skrift. Tyska är meriterande. 
Goda kunskaper i mekanisk teknik. Ellära och/eller erfarenhet av bygghissar är meriterande. 
Goda kunskaper Microsoft Office. 
 
Önskade personliga egenskaper: 
Du har god social kompetens och bör vara över ca 35 år. 
Du skall vara lojal, ordningsam, punktlig och genuint intresserad av att utvecklas i yrket. 
Du skall vara van vid att arbeta i grupp men också förmå att ta egna initiativ baserat på bolagets affärsidé. 
Du skall vara flexibel och lösningsorienterad. 
Du skall ha möjlighet att genomföra kortare resor (max. 2 veckor i taget) samt, vid behov arbeta övertid. 
Du skall vara villig och kapabel att vid behov bistå kund vid t.ex. installation av bygghiss varvid tunga lyft kan 
förekomma. 
 
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. 
 
Utdrag ur belastningsregistret: 
Vi kan komma att begära att utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas. 
 
Ersättning: 
Månadslön efter överenskommelse. 
Erbjudande om tjänstebil. 
 
Ansökan: 
Sänd din ansökan till Peter Schmidt, peter.schmidt@bvm.se, märk ämnesraden med ordet ”Säljare”. 
Önskad lönenivå anges i ansökan. 
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